Přihláška na zájezd
5-denní autobusový zájezd za golfem a do termálních lázní

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ TÚRA
Termín: 4. – 8. 10. 2020 (neděle–čtvrtek)
Doprava: autobusová
Cena: 9 055 Kč
Cena zahrnuje: dopravu komfortním autobusem, ubytování na 4 noci s polopenzí, pobytovou taxu, 4-denní
permanentku do termálního komplexu Corvinus, doprovod CK
Cena nezahrnuje: masáže a procedury, příplatek na jednolůžkový pokoj 2 300 Kč, obědy, nápoje k večeři,
cestovní pojištění UNION B zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, asistence, repatriace, zavazadel,
odpovědnosti, storna zájezdu z důvodu úrazu, akutního onemocnění, úmrtí v rodině, živelné události za 120
Kč/os/pobyt, pronájem el. autíčka (18 jamek 35 EUR/9 jamek 20 EUR), hrací poplatky (senioři Welten 18 j. 39,20
EUR/9 j. 25,60 EUR, Sedin 18 j. 36 EUR/9 j. 20 EUR, Green 18 j. 39,20 EUR/9 j. 25,60 EUR)
Podmínky: K úhradě ceny zájezdu je možno použít platby za zájezdy zrušené kvůli mimořádným opatřením Covid19. Přihlášky na zájezd do 11. 09. 2020. Při zrušení zájezdu požadujeme odstupné (storno) v závislosti na dni
zrušení objednávky následovně: od dne objednávky do 21. dne před odjezdem 30% ceny zájezdu, od 29. do 5.
dne před odjezdem 80% ceny zájezdu, od 4. dne před odjezdem a později 100% ceny zájezdu. K pokrytí storno
poplatku do výše 80 % doporučujeme sjednat cestovní pojištění. Účastník má právo postoupit smlouvu třetí osobě,
avšak musí uhradit náklady související se změnou účastníka. Pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, pokud se
nepřihlásí min. počet 20 účastníků do 3 týdnů před odjezdem. Nejpozději 14 dnů před odjezdem obdrží účastníci
pokyny k odjezdu.
Pořadatelem zájezdu je CK PhDr. Stanislav Voleman, IČ 13521144, Náchodská 2686, 390 03 Tábor 3.Pořadatel
má sjednáno zákonné pojištění proti úpadku u pojišťovny Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29a, 813 60 Bratislava.
Přihlášku zašlete na CK Voleman, Mezitraťová 32, 190 00 Praha 9, tel: 261 227 903, email: info@voleman.cz.
Bankovní spojení: UniCredit Banka, číslo účtu: 5512819004/2700. S potvrzením přihlášky (smlouva o zájezdu)
obdržíte platební spojení a variabilní symbol. Cenu zájezdu uhraďte do 3 dnů od obdržení smlouvy o zájezdu.
Přihlášku vyplňuje každý účastník zájezdu samostatně. Přihlášku můžete vyfotografovat mobilem a zaslat. Přihlásit
se je možné rovněž telefonicky nebo emailovou zprávou.
Závazně se přihlašuji na výše uvedený zájezd a souhlasím s evidencí osobních údajů pro účely organizace
zájezdu podle platných předpisů a s podmínkami pořadatele.
Příjmení a jméno: …………………………………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………….. Číslo pasu nebo OP: ………………………………………
Adresa (ulice, č, obec, PSČ): ……………………………………………………………………………………………
Telefon a email: ……………………………………………………………………………………………………………
Objednávám ubytování v dvojlůžkovém pokoji s: ……………………/ v jednolůžkovém pokoji za příplatek 2 300 Kč
Chci / nechci sjednat cestovní pojištění UNION B za 120 Kč

(nehodící škrtni)

Rezervují následující služby na golfovém hřišti:
5. 10.

fee 18 jamek

/

fee 9 jamek

/

nebudu hrát

/

el. buginu

(nehodící škrtni)

6. 10.

fee 18 jamek

/

fee 9 jamek

/

nebudu hrát

/

el. buginu

(nehodící škrtni)

7. 10.

fee 18 jamek

/

fee 9 jamek

/

nebudu hrát

/

el. buginu

(nehodící škrtni)

Datum: ………………………………………… Podpis: ………………………………………………………………..

